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РОЗБИВСЯ ЛІТАК І ЗГИНУЛО 
ВІСІМ ОСІБ 

ОКЛАГОМА СИТІ. — Великий пасажирський лі-
так, що їхав з Шікага до Далясу, Тексас, по дорозі 
розбився і в нім згинуло вісім осіб. В Оклагома 
Ситі він був зупинився на якийсь час для відпочин-
ку і набрання газоліни. Коли опісля піднявся 300 
стіп вгорі щось сталось моторові і капітан Сітон по-
чав шукати місця1, щоб осісти. Не знайшовши нічо-
го кращого, як болотнисту фармерську дорогу, він 
почав опускати на ню літак. Та по обох боках до-
роги були дроти! До них літак зачепився і, втратив-
ши наперед одно крило, перевернувся кілька разів, 
а на кінець запалився. Вісім о'сіб відразу1 знайшли 
в ньому смерть, а чотири є тяжко ранені. 

ОДНІ ГИНУТЬ, ІНШІ ЗНОВ ПРОБУЮТЬ ЩАСТЯ. 
11Ю ЙОРЌ. — Великий па`сажирський літак, 

„Єнќі Ќлип ер", з 21 пасажирами пустився через Ат-
лянтійський океан в дорогу до Европи. Він добив-
ся вже до Азорів і при помочи радія подавав, що 
все впорядку. Коли кухар на літаку не знав, як дов-
го треба варити яйця на висоті 8 тисач стіп, то він 
радіовав до Балтімор і звідтдц знавці-йому відпові-
ли, що 12 мінут. Своєю їздою`^ЄнќИСлипер" запо-
чаткував сталу пасажирську комунікацію Через Ат-
лянтійський океан. 

НЕ ХОЧУТЬ МОСТА З БЕТ`ЕРІ ДО БРУКЛЙНА. 
НЮ ЙОРЌ. — Від пару місяців ведеться в Ню 

йорќу боротьба за те, чи будувати міст з доліш-
ної частини Ню йорќу, Бетері Парку, до Бруклина, 
чи ні. За будову є комісар парків, Мозес, а також 
одобрює цей плян посадник Ля Гвардія. Інші є про-
ти того,-бо кажуть, що міст дуже опоганить доліш-
иу чйстинўТ^ також обнйзить' вартість деяких ву-
лиць. Проти мосту виступив тепер також союз ню-
йорських купців.. 

СТРАЙК КІНОВИХ ОПЕРАТОРІђ. 
НЮ ЙОРЌ. — В середній частині міста Ню Йор-

ку вибух страйк кінових операторів. Коли страйк 
скоро не закінчиться, то скоро кіна в тій частині ста-
нуть нечинні. Оператори домагаються підвишки 
платні. - . 

ЧЕКАЮТЬ НА СЛОВО НАЙВИЩОГО СУДУ. 
ВАШИНГТОН. — Найвищий суд має цього тиж-

пя порушити справу депортації тих чужинців, що 
належать до комуністичної партії, †а накликають до 
повалення теперішнього американського суспіль-
ного устрою. 

ГРІН ПРОТИ ЗАСАД К.П.О. 
БОСТОН.— Предсідник Американської Федера- і 

Ції Праці, Вилйем ҐріН{ виголосив перед 500 делє-
гатами робітничих юній промову, в якій сказав, що 
треба миру в робітничім русі. Але той мир можна 
осягнути лиш тим, що Конгрес Промислової Орґа^ 
нізації, зо своїм головою Джаном Лгоісом, зрезиг-
нўе зо своїх засаду розвяжеться, а юнії, що належать 
нині до нього назад приступлять до А.Ф.П. Грін го-
ворив, що К.П.О. повстав з „відступників", а до роз-
колу довела амбіція Джана Люїса. 
ОЧИЩУЮТЬ МІСТО ДЛЯ СВІТОВОЇ ВИСТАВИ. 

НЮ ЙОРЌ. — Ріжні суспільні організації Ню 
Йорќу приступили до пропаганди за те, щоб всі 
люди, в яких руках спочиває чистота і чепурність 

- міста, старались зробити місто Ню Йорќ на час від-
ќриття світової вистави таким гарним і.чистим, як 
тільки можливо. Щоб гості, що приїдуть до Ню 
Йорќу, набрали про` те місто гарного переконання. -

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИХІД ЗРІС. 
ВАШИНГТОН. — За обчисленнями департамен-

.ту торговлі з амісяць лютий загальний національ-
нйй дохід Америки зріс в порівнанні до того са-
мого місяця з попередиого року, на 115 міліонів до-
лярів. Загальний прихід цього року виносив' пять 
біліонів і 90 міліонів. 

НЕБЕЗПЕЧНИЙ ‚ВОРОГ ЛЮДЕЙ. 
НЮ ЙОРЌ. — Вчені фундації Ракефелера ствер-

Дили, що спеціяльний рід москітів, званих „фелєс 
Гамбіє", які перейшли якимсь чудом з центральної 
Африки до Бразилії, завдають там- величезні шкоди, 
‚уражуючи людей малярією. Від укушення тих ко-
марів в деяких околицях хворіло 90%' людности, `з 
чого 10% померло. Внаслідок цеї хвороби еконо-
м'чне життя тих-околиць було вцілости спараліжо-
ране, а люди вцілости перейшли на удержання дер-
жави. Вчені назвали тих комарів більшими воро-
гами людей, ніж фантастичні наїздники з Марса. 
Иони говорили, що не треба виключати можливості, 
Що ті комарі завандруютіь і до Північної Америки. -

Трембітярі грають похоронні мельодії біля церкви підчас похорону забитого полн-
ками гуцула. 

(Картина з фільми: „Україна в Огні". Світлив В. Блоидиненко). 

ВРАЖІННЯ ФІЛЬМИ 
„УКРАЇНА В ОГНІ". 

КОНЦЕРТ СЕСТЕР СКЛЯЙВ. 

Найздібнішою групою укра-1 

ХОЧУ†Ь „ЗАЛІЗНИХ 
ЛЕГЕНІВ". 

Бруклин, Н. Й. —Доќўмен-. ""-""-'"—`?г`? ^`'У^^?Щ Минулого року оповістив 
тальна фільма „Україна в "кькнх музикантів в Ториті є j бритійський ав‡омобілевий 
Огні", яку висвітлювано пер-, без сумніву сестри Склярі,! магнат, барон Нофілд, що да-
щий раз в Америці, в .минулу, дочки місцевого фабриканта {руе „залізні легені" кожному 
неділю-в Бруклйні,'викликала .діточої ноші. Відомі вони ці-(кваліфікованому шпиталеві в 

Брнтійській Імперії. Відповід-
но до цеї оповістки всі три 
едмонтонські шпиталі внесли 
просьбу на руки заст. провій, 
міністра здоровля, щоб їм 
прислано вдарі того роду, ле-
гені. 

„Залізні легені", це елєкт-

ДЕСЯТЬ ДОЛЯРІВ ВІД 
ВІКНА. 

величезне вражіння. Були там І лій Онтерії — чужинцям за 
картини, що потрясали ѓляда-‚свої виступи по ріжНих осе-
чів до основ. Ці картини були{редках і за безліч медалів і 
зняті в часі польської „паци- j трофей, які здобули за попи-
фікації" в Галичині і вони їси на музичних контестах і 
відбивають ці звірства, якіі фестивал'ах. Найкраще вони 
завдає українцям польська (відомі українській публиці 
влада. Ця фільма це не лиш. Торонта. Недавно ці знамени-
мистецькин твір, але.акт об- ті віртуозќи виступали у кля-ірнкою порушуваний прилад, 
жаловання на наших ворогів, ґснчнім концерті в салі Музич-' що хоронить проти вдихуван-

Крім картин про пацифіка-'цої Консерваторії Торонта пе-)ня злого повітря, йогоужива-
цію є теж цікаві̂  картини з , рЄд добірного публикою, і у j ється в дуже тяжких випад-
Карпатської України. івисліді 'дістали цінну критику ках занедужання на діточий 

від англійської преси. В той параліж. 
вечір виступав у Месей Гал' 
славний співак Нелєон Еді, а- БІЛЬШЕ ОСВІТИ НА ПРИПИ-

Іле музичні критики, як н. пр.) НЕННЯ ЗЛОЧИНІВ. 
Туристичне Бюро Торонта й{Едвард Водсон з „Телеграму"! 

стоваришення купців виріши-j воліли прийти почути гру у- Пані Джессі МкЛеннан, чле-
ли'і що ніхто не сміє більше j країноќ, а голівудського спі- ниця шкільної ради у Виині-
брати як десять долярів заівака знехтували. Туди висла-j пеґу говорила, що освіта „ви-
право приглядатись з догідно-І ли звичайних репортерів. іховзується зі шкіл", 
го .місця на королівську пара-; Панночки Склярі вибрали І ^Деякі ѓрейди залйиіено й 
ду в травні. Здовж вулиць, ќу-ІДО свого попису музичні твО- молодь замісць до молотків і 
ди монархи будуть переїж- ірц клясичної вартости такі як скрипок, береться до револь-
джати, кімнати по готелях І композиції Гандсля, Баха, іверів і бандитизму. Замало є 
вже майже всі зарезервовані (Дворака, Моцарта, Мсндель-! фахової освіти. Міська рада 
американськими туристами. ( сона, Бетовена і Алокая. Три занедбує плян будови помеш-
Тепер приходить черга на із сестер, а саме Ольга, Олена Ікань. Я бажалаб бачити тися-
вікна бюр, торговель і при- Й вісімлітня МИНІ грають на і чу жінок на засіданні міської 
ватних домів. J скрипках, а Стела на пяні. їх! ради, які запротестувалиб 

j останню гру крити'ка оцінила{ проти, боаку пляну припннен-
ЯК КРАЯТИ СКЛО, ПЛЯШКИ 'дуЖе -високо. Гарно булоб, 4-Гня злочинів, проти зменшення 

І Т. Ді би ці музикальні сестри при j освіти і браку помешкань"; 
j Перше назначіть місце, де кожній нагоді додавали дещоі 
хочете краяти. Відтак гострим. 3 , українських композицій, j ВІДДАВ ЖИТТЯ ЗА СОБАКУ. 
червоно розпеченим гачком тим способом роби.іиб рекля 

! тягніть по тім знаку. Коли та- му н украшськйм комполпто 
ічок добре горячий, то зараз;рам. І -
І позаду гачка буде скло пука- j 
Іти. Ко'либ не нукало, то сей 
'час.вложіть в зимну воду,це 
І скло і воно пукне тим місцем, 
'куди ви тягнули, горячим ѓач-
ком. . 

ПРОТИ НЕМОРАЛЬНОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ. 

Торонто. — Ленард Геріс з 
Симко околиці кинувся у би-
стру ріку, рятувати свого пса 
від ўтоплення, але втопився 
разом із псом, бо йому не 
вдалось видрапатися на беріг. 
Цій трагедії тринацятьлітньо-J 

В Реджайні зорганізовано з г 0 юнака приглядався з бере-
і Католицької Молоді комітет, j r a молодий брат. 
! СЬМІГЛОВО Й ПОНЯТОВО. якого -задачею має бути усу-1 
j Так називаються дЬі нові нення неморальних і небажа-
j польські кольонії, що повста-Іних МІСЯЧНИКІВ; тижневию'в і 
їли на ураїнській землі з уря-jкнижок з міста й околиць. До 
Іддво? парцеляції В Заліщич-; помочі запрошують також 
:чині. 

ЗАСУДИЛИ СЕЛЯН 
З ЦЕБЛОВА. 

Ьк'р. суд підчас вніздової 
^ ' протестантську молодь, щоби І сесії в Белзі засудив 7 укра-

, приступила до походу проти їнців з Цеблова коло Белза на 
(ПРИСУД НА УКРАЇНСЬКОГО „брудної" літератури, голов-;кари вязниці від року до 6-ох 

СВЯЩЕНИКА. ;но проти деяких періодичних!місяців, обвинувачених за на'-
Терногі"гльськйй 'окружний видань певного типу. магання примусити поліціян^ 

суд засудив на 6 місяців вяз-j Спис таких книжок і місяч-ітів, щоб не усували на приказ 
ниці о. Миколу Іванчука, па-{ників може б^и виданий, але; властей воєнну могилу з тіліп-
роха Іванчан пов. Збараж, за і цю справу рішить організа- і ними останками українських 

українщення назвищ, w цінний комітет. вояків.. 

МАДЯРЩИНА Й СЛОВАЧЧИНА 
БУДУТЬ ДІЛИТИ УКРАЇНСЬКІ 

ЗЕМЛІ 
БУДАПЕШТ. — Уряд Мадярщини й Словаччи-

ии згодилися в суботу перервати супроти себе4 во-
єнні кроки та полагодити спірне питання взаїмної 
границі дорогою переговорів. 

Словацька комісія виїхала до Будапешту в по-
неділок. 

У переговорах як представник Карпатської У-
країни фігурувати відай буде Андрій Бродій, що 
все вів кампанію за прилучення Закарпаття до Ма-
дящини. 

ДУЧЕ ПРО ПОЛІТИКУ СУПРОТИ ФРАНЦІЇ. 
РИМ. — У своїй промові перед величезним' збо-

ром людей', що святкували 20. річницю повстання 
фашизму в Італії, Мусоліні виголосив промову, ко-
тру загально вважають поданням умов, на яких він 
готов порозумітися з Францією. Він заявив волю 
говорити з Францією про мир, якщо Франція зго-
ДиТься говорити про права Італії в Тунісії, в ДЖібу-
ті й на Суезькім Каналі. -

Він говорив гострим тоном Й ‚нападав на демб-
кратичні держави, але заявляв, що Італія хоче мира. 
Заповів скоре заняття Мадриду військами Франка. 
ПТЛЄР ЗАПЕВНЯЄ МУСОЛІНШ ПРО СИЛЬНУ 

ПІДДЕРЖКУ. 
БЕРЛІН. — У навечеря промови Мусолінія Гіт-

лєр вислав йому телеграму, в котрій заявив, що'Ну-
меччина стоїть плече об плече при Італії проти всіх 
зусиль обмежити ці два народи в їх „волі до життя,'. 

ПОЛЬЩА УЗБРОЮЄ ДАНЦИҐ. 
ТАНЦИҐ. — Більше число польських військ за-

няло позиції коло міста^Ґдині, що лежихь^араз^О" 
ло Данциґа. s 

Німці подають число цих військ на 10,000 жов-
нірів. 

ПОЛЬЩА ПРОТИ „РОЗМОВ" З НІМЕЧЧИНОЮ 
ЗА ДАНЦИҐ. 

ВАРШАВА. — Сюди приїхав з Берліна Юзеф 
Ліпський, польський амбасадор до Німеччини, щоби 
подати урядові заяву німецького міністра загранич-
них справ, йоахіма фон Рібентропа, що Німеччина 
хоче вести з Польщею переговори про Данциг. 

Польський уряд подає до відома, що він „чем-
но, алеотверто" відкинув німецьку пропозицію. 

ПОЛЬЩА ПРОБУЄТЬСЯ ОБЄДНУВАТИ. 
ВАРШАВА. — Польський уряд дозволив вер-

нути до краю Вітосові, провідникові польської се-
лянської партії, бувшому премієрові, що через 9 
літ перебував на вигнані в Чехії. 

Подібні дозволення дозволення іншим прогна-
ним лідерам уважають за признаку, що Польща 
пробує тепер внутрішно консолідуватися з огляду 
на зовнішну небезпеку. 

ГЕН. ФРАНКО ПОЧИНАЄ ОФЕНЗИВУ НА 
МАДРИД. 

БУРҐОС. — Ген. Франко почав наново військові 
Операції, що були перервані від заняття Катальбнії 
націоналістичними військами Еспанії. 

В одному місці війська посунулися наперед 25 
миль. 

РУМУНІЯ ЗАПЕРЕЧУЄ ЗДАЧУ. _. 
БУКАРЕШТ. — Румунський премієр Калінеску 

заявляє, що своєю угодою з Німеччини Румунія зов-
сім не віддалася Німеччині в опіку, і запевняє, в̂ о 
Румунія буде боротися проти посягань `по її тери-
торії. 

РОЗБИТТЯ В БРИТІЙСЬКІМ КАБІНЕТІ. 
— ЛОНДОН. — Бритійський кабінет міністрів 

сильно поділений на дві партії, з котрих одна сто-
їть за спільний фронт з іншими державами проти 
Птлєра й за зазаведення військової служби, а друга 
за дальше мирення з Гітлєром, 

НІМЕЧЧИНА КОНЦЕНТРУЄ ВІЙСЬКА КОЛО 
ШВАЙЦАРІЇ. 

ЖЕНЕВА. — Німеччина сконцентрувала коло 
озера Констанци велику масу війська. їх число по-
дають на 200,000 жовнірів. Швейцарський уряд при-
пускає, що конгентрація вимірена проти Швейцарії. 

АНГЛІЯ ЦІКАВИТЬСЯ СТАНОВИЩЕМ ГРЕЦІЇ 
НА ВИПАДОК ВІЙНИ. 

АТЕНИ. — Тут почаливя розмови бритійсько-
го міністра Вотерлова з грецьким диктатором Ме-
таксасом у с'праві становища Греції на випадок вій-
ни між Німеччиною й демократичними державами. 
.НІМЕЧЧИНА ПІДПИСУЄ УГОДУ З ГОЛЯНДІЄЮ. 

БЕРЛІН. — Німеччи`на й ГолЯндія підписали 
нову торговельну угоду. 

Німеччина веде теж переговори за торговельну 
угоду з митовим союзом Бельгії й Люксембургу. 

j Литв'а теж хоче мати з Німеччиною нову торговель-
. аў угоду. 
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ХТО І КОГО ЗАВІВ? 

Прага, середина березня 1939. 
` Не одному знас, що. працю-

ємо серед чужих, доводилось 
нераз почути: ,ДДо то є з ва-
ми українцями, що не можете 
обєднатись біля одної особи? 
Як ви хочете добути волю, 
коли не визнаєте одного вож-
да?". 
Л не один українець соромли-
во потупляє очі й не знає що 
на це відповісти. „Анархісти 
ми, отаманія в нас панує", ду-
має він і мовчить. Але добре 
застановившись, не одному з 
нас відчинились очі й він пі-
знав ось ту велику правду: 

Таж маємо вожда, якого ні 
один нарід на світі не має! 
Наш вожд не має за собою ні 
поліції ні жандармерії, ні кон-
центраційних таборів, ні ГПУ, 
ні Гестапо, ніхто його не охо-
роняє, ніхто до' нього сило-
міць не гонить на поклін, ані 
рушниці, ані -батога він у руці 
не тримає — а шануємо його 
всі, без ріжниці політичних 
переконань, слухаємось його 
всі, без огляду на кордони. Пі-
демо за ним усі,, куди він нас 
веде! 

Нетрудно вгадати, хто цей 
вожд. Це Тарас Шевченко. А 
вийшла ця правда на світ Бо-
жий з нагоди 125-ліття з дня 
народження поета. Це свято 
зєднало довкола Кобзаря всіх 
українців із Цілого світу. Усі 
старались наперебій якнайкра-
ще вшанувати його память, 
признатись до його заповіту, 
поставити себе під його про-

(3.) Залишається ще одно важне питання, яке 
вимагає як не' відповіли, то принаймні вияснення: 
зрадив чи не зрадив нас Гітлєр? Ставимо справу 
просто, чи там рубом. І так просто будемо на неї 

‚відповідати, чи її виясняти. 
Не є виключене, що є такі між нами люди, а 

може й провідники, що були з Птлєром чи його 
відпоручниками, та що Гітлєр, чи хтось другий в 
його імені, їм щось приобіцяв в справі Карпатської 
України. Та про таких людей ми досі не чували і 
таких людей не знали. Можливо, що тепер, у часі 
останньої катастрофи були в Гітлєра представники 
уряду Карпатської України і дістали якісь запевнен-
ня.Та покищо це нам невідомі речі. Зате вже минулої 
осені були сумніви, чи Німеччина видержить на сво-
їм становищі супроти Карпатської України. Але й 
були надії, і ніщо інше, а тільки надії, що це не 
буде в інтересі Німеччини скріпляти Польщу і Ма-
дярщину, а тому буде в її інтересі боронити існу-
вання Карпатської України. Між іншим згадані сум-
ніви були причиною, чому ті, що ті сумніви мали, 
бажали так скоро бачити рідну армію в Карпатській 
Україні. А коли не було надії на те, щоб Прага на (від. Навіть на совєтській У-
те погодилась, організовано приспішеним темпом 'країні, де люд стогне в̂  мо-
Карпатську Січ, щоби `оўловќомў в разі небезпеки 
боронити край. Ось тому і так напирано на те, щоб 
в чеській армії в Карпатській Україні були наші 
хлопці, бо була надія, що вони в критичній хвилі 
не зложать зброї, а підуть битись за Карпатську У-
країну. Очевидно, що були і дальші пляни, звязані 
з нашим всеукраїнським ідеалом. Але головне було 
те, що відчувалося, що треба власною зброєю за-
кріплювати існування Карпатс'ької України. 

Значить, що Коли сталося тепер те, що Мадяр-
щина таки загарбала Карпатську Україну, то це є 
для нас болюче, дуже болюче, але це не є чимсь 
таким, чого не можна було надіятись. Навпаки, це 
сталося те, чого ми постійно- боялися. Колиж те-
пер є такі, що кажуть, що „нас зрадив Гітлєр", то 
вони обовязані вийти з тим на яв, і то з докумен-
тами і фактами, щоб всі ми знали, чи, що й кому 
Гітлєр чи там Німеччина приобіцяли. Бо ми від 
Гітлєра нічого не надіялись і він нас не потребував 
зраджувати. Ми знаємо, - що він дбає за себе і за 
свій інтерес, а не за н'аш. До своєї ціли іде безпо-
щадним кроком. А ми розглядаємось, чи у тім йо-

- го змаганню нема таких комплікацій, які можнаб 
використати для видвигнення української справи. 
Не бачимо причини, чомуб нам цього не робити. 
Але це не значить, щоб ми покладали на Німеччину 
чи на Гітлєра усі свої надії. Бо надіятись нам треба 
тільки на нас самих і. на те, що всі інші, хтоб ним 
не був, можуть завжди нас залишати в найгіршій бі-
ді, в найбільшім національнім нещасті й ще з того 
нещастя користати.. Коли хто думав і вірив у спра-
вї Карпатської України і Німеччини інакше, і мав 
до цього причини, повинен це тепер сказати. А це 
навчить чогось легковірних. 

му забути, що був шляхтичем, 
що ставився з погордою до 
простого народу. А що пи-
шуть деякі поляки про свого 
Міцкевича, це також варто на-
гадати: 
„Звичайно, маємо певну дра-

туючу пародійќў національної 
„місійки", видруковану для 
вжитку нащадків „героїв" із 
саксонської доби — месіянізм. 
„Польща яко Христос наро-
дів". До її повстання знамени-
то причинився півжид, пів-по-
ляк, сіоніст і „національний" 
пророк Польщі в одній особі 
— Адам Міцкевич. Чи взагалі 
багато з поляків, що линуть 
до „ідеалів" нашої „великої" 

цілої організації, без буржуа-
зІЇ, без шляхти, нарід — про-
летарів, найбільш упослідже-
ний зі всіх народів світу, на-
рід, який по руїні взявся зно-

кар-
патських гір і лісів якийсь ма-, 
лий початок своєї державно-
сти — і -як будує, і то серед 
яких труднощів і перешкод! 
І ось перед вождом цього по-
неволеного народу вклонились 
низенько в день його 125 на-
родин свої й чужі, а його, для 
чужинців навіть не зовсім зро-
зумілий „Кобзар", поставив 
український нарід нарівні з ба-

вансальці з 'французами або 
південні німці з північними. 
Але світова війна поставила їх 
перед „історичною дійсністю"., 

останні події показали їм цю 
Ѓдійсність" іще виразніше., До j вў будувати десь серед 
цього причинився Шевченко 
словянин Шуста ще не навчив-
ся гаразд вимовляти його імя 
й разураз спотикався на слові 
Григорович). Шевченко й 
культ Шевченка серед усіх у-
країнців показав чехам, що 
ураїнці ніколи не 'зречуться 
свого права на самостійне на-
ціональне й державне буття, 
що вони будуть боротись за 
цей ідеал до останньої ліоди-ігатими й культурними наро-

ви розуміє і веде такі „поле-
міќй", що шкодять народніЃї 
справі, той мусить стрінутись 
з осудом Рідного Краю і На-
шої іміграції, з нашого боку 
будемо продовжувати оборо-
ну рідної справи далі з тою 
вірою, що сповняємо наші о-
бовязки совісно і чесно, і так 
як нам дозволяють на це наші 
скромні сили. 

х г 

ни, до останньої хвилини. Бі 
да тільки, що вони запізно за-
чали це пізнавати! 

Тепер чехи` стали називати 
Гітлєра „великим" і „геніяль-

роМантичної поезії, знають, jн и мм а л е T0MVj щ о за Гітлє-
ром стоїть озброєна до зубів 
Німеччина. Коли ціла Совде-
пія „на всіх язиках" просвлав-

що Міцкевич був сіоністом?" 
Так пише польський часо-

пис „Задруга" в році Божім 

Ісковських кайданах, можно-
і владці не зважились замовча-
Іти славні роковини. У Києві 
і відкрито хоч поганенький^ а 
всеж таки памятник, та ще на-
проти університету, де колись 
стояв памятник Шевченкового 
ката Микола першого. А по-
дивитись на образќи з Києва: 
перед памятником море го-
лов! А подивитись до совет-
ських часописів із ювилейних 
днів: скрізь портрети, статті, 
низькі поклони перед вождом 
України. Значить навіть совєт-
ська страшна рука мўа'ла 
змякнути перед Шевченком. Зі 
страху, але таки подалась! 

Духових вождів має кожен 
культурний нарід. Німці ма-
ють Гетого, поляки Міцкеви-
ча, москалі Пушкіна, англійці 
Шекспіра, італійці Дантого. 
Можливо, що поетичним хи-
стом ці велитні перевищують 
селянського сина, кріпака й 
засланця Шевченка, але в про-
відництві він перевищує - їх 
далеко. Бо нинішні німці вже 
відвертаються від свого Гето-
го: великий, мовляли, був по-
ет, але на політиці не розумѓ-
еться. Для нинішніх москалів 
Пушкін є справді великим по-
етом, але вони не можуть йо-

1939! Чи можна собі уявити, ; л я є ))УЛЮбленого" Сталіна, то 
щоб якийнебудь український, І за Сталіном стоїть страшна 
чи навіть чужий часопис, мігjѓѓту Й зімкнута компартія, 
писатиў подібнім тоні npojA ; i e х т 0 СТОЇТЬ за Шевченком? 
Шевченка? ! Нарід без держави, без одно-

Треба було бачити й ч у т и , ; " — — — — і — 
як приміром славили чехи 
Шевченкові роковини в днях 
10-го та 11-го цього березня. 
Правда, до сердечного тону 
цих ослав багато причинились 
дві обставини: нещастя, яке 
спіткало чехів останніми часа-
ми, й могутній зріст україн-
ського національного руху на 
Закарпатті. їх власне нещастя 
навчило принаймні декого . з̀  
них кр'аще розуміти недолю 
українського народу, а події 
на Карпатській Україні пока` 
зали їм, що з українцями тре-
ба числитися як із поважною 
силою. Та колиб Шевченко не 
був Шевченком, то цього не 
вистачилоб, що спонукати хо-
лодних і дуже розрахованих 
чехів до таких величних у щи-
рих проявів пошани й ўзнання 
до Шевченка як українського 
національного вожда. ft з дру-
гого боку, колиб самі україн-
ці не так одностайно й відда-
но тому вождові поклоняли-
ся, то й чехи не пройнялисяб 
таким глибоким пієтизмом до 
нього. 

Найвищою точкою цих о-
слав було відкриття Шевчен-
кової вистави в Празькім На-
ціональнім Музеї в неділю, 
дня 11-го березня. Сама виста-
ва не принесла нічого нового 
ані дуже цікавого, але обста-
нова, в якій відбулось від-
криття, й промови, які при 
цім виголошено, зробили з 
цього акту граничний камінь в 
історії 
взаємин. 

дами світу. 
Ювилеї лишають звичайно 

самі зівялі квітки й подерті 
папери. Цей ювилей буде ви-
їмком. Він залишив україн-
ському народові свідомість, 
що він має у кожний час, на 
кожній землі й в кожній об-
ставині свого національного 
провідника кому він поклоня-
ється й за ким іде. Є нам наш: 

Тарас Шевченко. 
М. Сивошапка. 

БУДЕ ПРАЦЯ І ТІЛЬКИ ПРАЦЯ 
Нації добрі люди надсила-

ють нам письма, якими таки 
благають нас не звертати ува-
ги на ті клевети, з якими ви-
ступають відомі „фахові" ру-
їнники, використовуючи нову 
нашу національну трагедію, 
себто ту долю, яка тепер стрі-
нула Карпатську Україну. Во-
ни пишуть, і то зовсім при-
родно й слушно, що саме те-
перішня пора найменше нада-
ється на ріжні „полеміки", бо 
нарід хоче і домагається чого 
іншого. 

Можемо запевнити тих на-
ших добрих людей, що ми 
цілковито з ними погоджує-
мося, та що в нас те саме бу-
ло й є далі на думці. Нам на-
віть не складається така писа-
нина, що не є звернена " до 
скріпленн`я наших сел. Остан-
ній удар, нанесений нашій 
державницькій Ідеї нас забо-
лів, але в нічому нас не 'захи-
тав. Ми певні, що навіть^ і те 
лихо вийде нам у многому на 
користь. Бож навіть і те наці-
ональне нещастя принесло нам 
заразом і велике піднесення. 
Цеж гордість бере за серце, 
коли ми вичитуємо в так мно-
гих, нам надісланих американ-
ських газетах, з яким великим 
поважанням віднеслася амери-

чесько - українських j канська преса до тих наших 
Знаменні слова ска-1 героїв, що там в горах Карпа-

зав голова чеської академії )тах ставлять ставлять опір но-
наук проф. Шуста. Він щиро j вому наїздникові. Це мусить у 
признався, що перед війною кожного піднести духа, коли 
чехи часто себе питали, чи не І бачимо як наприклад над Ти-1 ти на них у таку пору, яка 
булоб краще для словянства j хим океаном друкують вели- повинна заставити кожного з 
(себто для чехів), колиб укра-jчезними буквами на першій!нас до позитивної праці, до 
їнці злились із москалями в о-}стороні про „Український Ќу- справжньої допомоги Рідному 
дин нарід, от як злились про-і рінь Смерти", що бореться в) Краєві. А хто інакше ці спра-

Карпатах. В такім часі думки 
наші обертаються довкола чо-
го іншого. І хочеться усіми 
силами допомогти тій справі, 
за яку там в Карпатах кла-
дуть голови молоді ентузія-
сти, що промощують шлях на-
шій волі — активністю 

Тому і ми відчуваємо, що в 
такому часі не пора нам вести 
„полеміки". Бо тільки руїн-
ник - фаховець може в такій 
порі продовжувати свою руїн 
ницьку роботу і нею заспоко-
ювати свої амбіції, не заста-
новляючись над тим, яку тим 
наносить шкоду - українській 
сп`раві й українській іміграції 

З нашого боку намагаємося 
тепер використати усі наші 
скромні сили на те, щоб у 
цьому важному моменті зро 
бити для ураїнської справи 
щось позитивного, щоб еќрі 
пити завзяття нашої іміграції 
й заставити її дати нашій 
справі щі більшу допомогу, 
політичну і матеріяльну. Хо-
чемо виконувати скромну, ти 
ху, плянову і постійну робо 
ту. І думаємо, що її вже вико 
нуємо. Колиж ми змушені ча-
само і вести т. зв. „полеміку", 
то робимо це тільки в крайній 
потребі. Та тепер маємо 
стільки праці перед собою, а 
так мало сил для цього, що 
всілякі „файти" `нас не'цікав-
лять. Клевети, якими проти 
нас „воюють", такі вже окле-
пані.'що не вартує відповіда-

оооооооооаооосюооооооооооо 
Микола Костомарів. 

КУДЕЯР 
І С Т О Р И Ч Н А Х Р О Н І К А 

В ТРЬОХ ЧАСТИНАХ. 
Частина перша. ГіОООООООО 

Кудеяра вивели на воздух. 
Сонце осліпило його і він дов-
го не міг розплющити очей. 
На лиці, що відвикло від воз-
духу, виступила кров. По при-
казу нового паші Кудеяра пе-
ревезли з вижчог твер`дині д'о 
нижчої, на , двір ґубернатор-
ський. Дві. невільниці обмили 
його і наділи чисте білля. Лі-
кар дав масть, від котрої зача-
ли гоїтися рани. Його вже не 
заковували і замість давнішо-
го хліба давали баранину з 
рйжом. 

Відколи така ласка, що за 
добрий ангел змилосердився 

СЮООООООІО 
— (39) 
чі підкупств і просьб вони ді-
ставали посади, та старалися 
чим скорше накопичити має-
ток всіми незаконними сред-
ствами: обдирали підданих, 
грабили скарб, та через те 
скоро тратили посади в хосен 
нових кандидатів. А ті, перей-
маючи уряд, старалися робити 
на перекір своїм прпередни-

манський закон збороняє пи-
ти вино, то цей вельможа вже 
і з тої причини заявляв спів-
чуття христіянам. Також і о-
собисто ворогував на свого 
попередника. Ось длячого то 
він перенявши свій уряд, за-" 
нявся долею христіянського 
невільника, котрого його по-
передник так немилосердно 
мучив. І не тільки Кудеярові, 
ле всім взагалі невільникам 
стало полекше, бо хоч вони і 
дальше ночували в темниці, 
сковані ланцом, то тепер да-
вали їм ліпший харч, водили 
до лазні і наділяли, хоч рідко, 
біллям. 

Подужавши розповів Куде-
яр новому губернаторові сво-
ю судьбу; а губернатор зда-
ється, повірив невинности Ку-
деяра тим радше, що сан-
джакчей, котрий увязнив Ку-ч 

твій государ попросить за то-1 реччину, не так то й скоро, 
бою у нашого. Бути може.ІЗаки знов з' Туреччини відпи-
що наші зажадають за тебе j шуть у Москву, треба багато 
грошей, бо у нас нічого не ny-J4acy". Минає ще три місяці, 
скається на волю без гро-'минає пів року. Кудеяр ту-
шей". , жить. „Чи би не втікати! А 

Відтак зачали глядати за як схоплять? Тоді я вже про-
Русским чоловіком грамотним, j пав!" Страшний закамарок 
котрий би вмів написати чо- добре вбився йому в тямку, 
лобитню, але такого чоловіка!Та довідався він, що в Кафі є 
не знайшли; тоді після слів і невільник, бувший москов-
Кудеяра- уложйв - чолобитню ! ський підданий. Кудеяр по-

кам. Отеє лучилося тепер відеяра в Іслам-Кермені, був 
Кафі. Давний губернатор був 
чоловіком хитрим, лукавим, 
строгим і при тім і завзятим 
бісурманом; його наступник 
був свого роду фільософ, сто-
ронник віротерпимости і "зда-

над Кудеяром? Все те значи-івався бути прихильний хри-
ло не що іншого, як лише це, Істіянам, бо між його предків 
щодо Кафи прибув новий ґу- j попався один грек, а й він сам 
бернатор. В Туреччині часто мав свояків між хоистіянами 

своЯком бувшого кафинсько 
го губернатора. „Я би — ска-
зав губернатор Кудеярові — і 
пустив тебе на волю, але не 
смію того зробити, не відніс-
шися до везира, а коли пові-
домлю, боюбя, щоби' замісць 
волі не була гірша неволя, 
щоби не веліли прислати тебе 

по турецьки секретар беглер-
беґа; разом з тим Кудеяр по-
диктував листи: д̀о обох Ада-
шевих, до Курбського і Силь-
вестра. Бідний невільник не 
знав, що в Москві все зміни-
лося, і звертатися до таких 
осіб могло радше пошкодити 
як помогти. Письма вислано 
до Бакчисараю, до русского 
посла, з просьбою, щоби при-
казав перетолкувати їх на мо-
сковське і вислав після приз-
начення. 

Живе Кудеяр в губернатор-
ськім дворі незакований, 
спить . з прислугою, робить 
всіляку роботу. Губернатор з 
нього вдоволений. Минає та-
ким чином один рік. З Мо-
скви нема відповіди. „Щож — 
думає Кудеяр — не близько! 
Заки то в Бакчисараю пере-

до Стамбулу і не вислали на толкують письма, заки вони! 
змінялися беґлєрбеґи і шдчи- ІПри тім новий вельможа лю-;галери. Ні, ти напиши чоло-(дійдуть до Москви заки з Мо-
нені їм санджакчег, при помо- бив випити вина, а що'мусул- битню до свого государя. Най скви` вишлеться грамота у Ту-

спитав губернатора, чи не мо 
жна би покликати піддячого, 
щоби написав чолобитню до 
царя. Губернатор позволив; 
піддячий виписав чолобитню 
та ще дуже жалісний лист до 
Атанасія Нагого, русского по-
сла в Бакчисараю. Ті письма 
вислано у Бакчисарай. 

Минув ще рік по тій другій 

чолобітни. Відповіди не було. 
Гадка втікати чим раз більше 
залягла в голову Кудеяра. Він 
рішився в кінці виповнити 
свій намір, скоро тільки буде 
добра нагода. А причинилося 
до того і це, що губернатор 
мабуть побачивши, що в Мо-
скві не побиваються за тим 
невільником і не думають його 
увільняти, змінив своє пове-
дення з Кудеяром: тримав йо-
го на рівні з іншими невільни-
ками, а раз якось не в гуморі 
вдарив власноручно Кудеяра 
кілька разів без найменшої 
причини. Губернаторові вида-
валось,- що Кудеяр поводить-
ся в його присутності занадто 
сміло і визиваючо. 

(Далі буде) 

П Р И Г А Д К А 
ТИМ, ЩО БШЮТЬ ПОДАТИ В „СВОБОДІ" 

В Е Л И К О Д Н І Ж Е Л А Н Н Я 
Пригадується всім українським і іншим бизнесменам 

діячам і всім громадянам, котрі бажають подати святочні 
желання своїм клієнтам, приятелям і знайомим Гспеп^льнім 
Великоднім числі „Свободи", яке появиться з^датшо 8 S T 
ня, що замовлення такого оголошення а тркгтпи І ; К -

" Ѓ К 3 Т Г Т Ь 6ути в -ЬЙЇЇЇЇЇІ %ЏЏ"т^ 

Н Е Т Р Е Б А 
БАЛАКУНІВ 

Є певний тип людей, які 
завжди балакають, а мало, а-
бо й зовсім нічого, не роб-
лять. Маємо тут. на думці гро-
мадську працю. І таку бала-
канину, яку звичайно назива-
ють у нас в Америці „крити, 
кою" чи „дискусією". 

Видно, що таких не браку 
вало й в Карпатській Україні, ̀  
коли це була змушена загово-
рити в „Новій Свободі". Вид-
но, що тамтуди зачали чвала-
ти з ріжних кінців ріжні „ба-
лакуни", бажаючи балаканням 
допомагати розбудовувати 
нову державу. Завваги, які з 
цього приводу написано, такі 
цінні, що вартує з ними позна-
ќомитись і нам в Америці. Бо 
й `в нас тих балакунів, подо-
статком. В статті „Балакунів 
не потребуємо" пише „Нов.̀ . 
Свобода" (ч. 46) між іншим 
таке: 

„Звичайно буває так, що 
хто багато говорить той ма-
ло робить. 

„Наших' балакунів дуже 
тяжко перконувати, що те 
пер не має часу на балачки, 
бо ми всі мусимо, хто що мо-
же й де Може, працювати' на 
піднесенню культурного й ма-
теріяльного рівня нашого на-
роду. 

„Уряд Карпатської України 
й Українське Національне Об-
єднання працюють днем і ніч-
чю, щоб всі ті накупчені гори 
у найкоротшому часі поборо-
ти. Наші політичні та тоспо-
дарські провідники знають 
дуже добре, що треба для під-
несення нашої країни робити, 
та як це робити. 

„Отже: Карпатська Україна 
не потребує вічних дорадчи-
ків та нісенітних балакунів, бо 
наші провідні кола мають 
свою певну мету для праці на 
піднесення добробуту всього 
українського населення Кар-
патської України. 

„Нашій країні бракує доб-
рих, скромних, витревалих j 
всіх ділянках нашого суспіль-
ного життя. Найбільшу увагу 
буде треба звернути на роз-
будову економічного життя 
по наших селах. Ми мусимо 
постаратися, щоб в кожному 
нашому селі була ще цього 
року заложена споживча коо-
ператива. 

„Учитель, урядник, свяще-
ник і інший інтелігент на селі 
мусить постаратися, щоб його 
село мало в найкоротшому 
часі бодай одну споживчу ко-
оперативу. Хто не вміє для 
свойого села щось позитивне 
хосновите зробити, не може 
себе називати свідомим ураїн-
цем. Сьогодні всюди рішає 
лиш виконана праця, а не пу- . 
сте балакання. 

„Всіх балакунів, що здер-
жуються в столиці нашої кра-
їни, треба заслати на Верховн-
ну до найбідніших сіл, шоб 
тут показали, що вміють ро-
бити. Балакати й критикувати 
дуже легко, але дійсно працю-
вати вже трохи тяжче. 

„Людям, які терплять бага-
томовністю, потрібно приді-
лити якусь працю, деб могли 
свої пляни здійснювати. По 
наших селах маємо для дій-
сної праці велике незоране 
поле, яке треба оброблювати. 
Сюди хай ідуть всі балакуни!" 

Адміністрація „Свободи". 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 

В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

і НАРОДНОГО с р ю з ї ^ 



ч. `Ш ГШБ$ЯХ, ИБТОР5Е, 28-го БЕРЕЗНЯ 1939. 

НАБІЖУЧ1ТЕМИ ЗВІТ ГОЛОВНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ У. Н. СОЮЗУ за 1938 РІК 
КЛОПОТИ ІСТОРИКІВ. 

р огляді нових книжок в 
спеціальнім книжковім відділі 
Ню'Порк Таймеў" з неділі, 

Ї2. березня, був огляд книжки 
американця Грейема Гатона 
ПІД наголовком „Огляд після 
Мінхена". 

Книжка нова, щойно появи-
лася друком, а критик уже про 
неї пише: „̀ Події в Европі по-
стулають так скоро, що такі 
книжки, як книжка пана Га-
тона, інколи вже перестарілі 
в хвилі, як вони появляються". 

Історія нині йде так скоро, 
шо історики не можуть за нею 
наспіти. 

КЛОПОТИ ГЕОГРАФІВ. 

Це менчі клопоти мають 
картографи, себто вчені, що 
рисують карти. Недавно тому 
вони збиралися видати карту 
нової Чехословаччини, обкроє-
ноі з судетських країв. Заки 
П випечатали, не стало вже й 
сбкроеної Чехословаччини, бо 
її зроблено частиною німець-
коі держави. 

Рішили тепер пождати з ви-
даванням нових карт аж до 
час у, політичні обставини 
в Европі усталяться. Та тим-
часом у тюрговлі можу бути 
попит за новими картами. -

Можна би цьому зарадити, 
якби політичні мапи видавати 
як історичні, себто з датою: в 
день такнй-а-такий світ пред-
ставлявся політично так, — а 
як він буде представлятися в 
інший день, поживемо, поба-
чнмо. 

ЧИ ЗНАЮТЬ? 
Лондонські підприємці,' що 

асекурують людей проти втрат 
на випадок війни, піднесли ци-, -
ми днями значно оплати за 
таке обезпечення. Інколи ра-
хують за таке обезпечення 300 
процентів більше. 

Це вважають признакою 
близької війни. 

Хоч перед сходом сонця 
когут піе, але піе він не лише 
перед сходом. ЃНе теж і пе-
ред дощем. Отже з піяння ку-
гута ще не можна вносити, 
що незадовго буде схід сонця, 
хоча часто й це буває. 

Цікаво: від чого підносять 
оплати за воєнне обезпечен-
ня? Чи справді асекураційні 
підприємства мають дані про 
наближення війни, чи може 
хтось уживає асекурації, Щоби 
викликати вражіння, що ко-
мусь не вдасться закрити во-
єіших намірів? 

ЗА БАГАТО ГАВКАЄ. 

У розмові з представника-
ми італійської газети „Іль По-
польо д'Італія", власної газети 
Мусолінія, сказав німецький 
воєнний міністер, маршал Ґе-
рінг. що Англії нема причини 
на `випадок війни боятися. 

Казав: „Миж усі знаємо, що 
собака, яка багато гавкає, не 
кусає". 

Оповідають наші селяни До 
Цього питання анекдот ‚‚про 
жида, що, зайшовши на се-
лянське подвїря й зачувши 
гавкіт собаки, виліз на пліт. 

„Чогож ти його бої'шся ?" 
-- питається селянин. „Цей 
пес тебе не вкусить!" 

„Він дуже сильно гавкає". 
„Л ти не знаєш, що собака, 

котра сильно гавкає, не ку-
сає?̀ ` 

„Я знаю", каже жид, „але 
чи пес то знає?" 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ І Н. СОЮЗУ 
НЮ ПОРК, Н. И. Місячні і квар-

тадьні збори Тов. „Зоря", від. 69., 
відбудуться в суботу-, 1. квітня 1939.. 
п. годині 7:30 ввечір. Проситься всіх 
членів прибути на збори, бо є важ-
иі справи до полагодження. Збори 
відбудуться в суботу, 1. квітня, з 
причини Велнкод'них Свят. — й. За-
мвчук, предс; М. Лнктей, секр. 

Як вам усім відомо, .поважані гол. урядники, то гол. 
контрольна комісія У. Н. Союзу переводить два рази в рік 
свою контролю над майном і діловодством У. Н. Союзу. 

За перших шість місяців, то є від 1. січня до ЗО. червня 
1938 року, гол. контрольна комісія перевела контролю майна 
і діловодства У. Н. Союзу в місяці липні 1938 року. Звідом-
лення цеї контролі було проголошене в органі „Свобода" 
9. серпня 1938 року. 

' За других шість місяців, то є. від 1. липня до 31. груд-
ня 1938 року, гол. контрольна комісія перевела контролю 
майна і діловодства У. Н. Союзу, тепер перед цим річним 
засіданням гол. уряду. 

Власне це звідомлення- я подаю вам, поважані гол. уряд-
ники, в імені контрольної комісії. Кожний з вас має ќопію 
цього звіту контрольної комісії, тому прошу звернути увагу 
на ті позиції, котрі я буду читати. 

Контрольна комісія починає своє звідомлення від 'гол, 
рекордового секретаря, і заявляє, що всі рекорди членства 
У. Н. Союзу знайдено в найліпшім порядку, а також книга 
протоколів зо всіх засідань є проваджена взірцево. 

Тепер приступаю до виказу pvxv членства У. Н. Союзу 
за 1938. рік: . 

принято зо старого роду обезпечення — 
принято з інших КЛЯС 1. 

32 
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ЗВІТ З КОНТРОЛІ ГОЛОВНОГО РЕКОРДОВОГО 
СЕКРЕТАРЯ У. Н. СОЮЗУ 

від 1. січня до 31. грудня 1938 року. 
ПОВНОЛІТНІ ЧЛЕНИ 

З початком січня 1938 р. було всіх повнолітніх членів 22,777 
У 1938 році: принято нових 2,998 

принято наново 1,293 
принято з переступними листами 240 

Разом 27,466 
У 1938 році: суспендовано - — 2,246 

відійшли з переступними листами . 251 
відійшли до нового роду обезпечення __" 32 
відійшли до ІНШИХ КЛЯС 126 
відійшли зо зворотом у готівці Џ 116 
відійшли на безплатне продовження "` 20 
відШшли на ‚виплачене обезпечення 5 
померли : 228 

Разом 3,023 
З кінцем грудня 1938 р. було всіх повнолітніх членів 24,443 

Повнолітні члени були обезпечені в таких ќлясах: 
У старому роді обезпечення ` __1— 375 
В обезпеченні платнім по. смерти з вкладками до 70 

року життя 807 
В обезп.еченні платнім по смерти з вкладками впро-

довж 20 років _^ 2,551 
В обезпеченні платнім за життя з вкладками впродовж 

20 років а 1,380 
В новім обезпеченні на ціле життя для нових членів 4,925 
В новім обезпеченні на ціле життя для старих членів 14,405 

Разом 24,443 
З початком січня 1938 року було всіх повнолітніх чле-

нів 22,777, а з кінцем грудня 1938 року було 24,443. 
Тимсамим, департамент повнолітніх членів збіль-
шився на членів 1,666 

МОЛОДЕЧИЙ ДЕПАРТАМЕНТ. 
З початком січня 1938 року було всіх дітей 
У 1938 році: принято новвх 1,494 

принято наново 311 
принято з переступними листами 94 
принято з інших кляс 25 

j Разом 
У 1938 році: суспендовано "„_ . 

відійшли з переступними листами 
відійшли до повнолітніх членів , 
відійшли до інших кляс 
відійшли на безплатне продовження _. 
відійшли на виплачене обезпечення __. 
відійшли зо зворотом у готівці 
померли 

9,963 
783 
107 
7І5 
22 

і 12 
4 

48 
12 

Разом 1,703 
З кінцем грудня 1938 року було всіх дітей 8,260 

Діти були обезпечені в таких ќлясах: 
У клясі 1. Молодечого Департаменту 5,650 
У клясі II. Молодечого Департаменту ______: 1,753 
У клясі НІ, Молодечого Департаменту 857 

8,260 Разом 
З початком січня 1938 року було всіх дітей 8,039, а з 

кінцем грудня 1938 року було 8,260. Отже загальне 
число дітей збільшилося впродовж року на 

Загальний приріст повнолітніх членів і дітей за рік 
1938 виносить і 1,887 
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ЗВІТ З КОНТРОЛІ МОЛОДЕЧОГО ДЕПАРТАМЕНТУ У. Н. С. ВІД 1-го ЛИПНЯ ДО 31-го ГРУДНЯ 1938 Р. 
П Р И Х О Д И 

З МІСЯЧИНІ 
вкладок 

Процент 
з банків 

Процент 
від бондів 

Процент 
від моргеч. 

Чинш від І Процент від І Заробок 
реальності позичок на бондах Звороти 

І Сплати 
І моргеджів 

Сплати 
бондів РеальностнІ РАЗОМ 

Липень 
Серпень 
Вересень 
Жовтень 
Листопад 
Грдуень 

2,429.40 
2.433.07 
2,409.82 
2,371.15 
2,452.14 
2.517.12 

114.19 

575.38 

655.49 
574.24 
432.50 
463.33 
200.00 
236.87 

443.56 
1,365.00 

642.72 
369.33 
897.76 

1,124.17 

750.00 
680.00 
805.00 
812.00 
784.00 
755.00 

3.45 

86 

100.50 

500.00 
456.31 
412.50 426.00 

228.25 
715.00 
557.66 
135.75 
730.00 

1.990.62 

5,000.00 
12.000.00 

10.000.00 
20.000.00 
9.984.38 100.00 

9,721.30 
17,767.31 
4,851.15 

14,651.56 
2552051 
18,12230 

Разом 14,612.70 689.57 і 2562.43 І 454254 j 4,586.00 4.31 1,469.31 426.00 j 

О З X 

4,357.28 
о д и 

56,984.38 киш; 90,634.52 

Липень 
Серпень 
Вересень 
Жовтень 
Листопад 
Грудень 

Виплати поем. 
запомог 

._ 
. 300.00 

1.612.00 

Платні пом. 
1 сил 

378.01 
328.55 
303.04 
403.25 
324.93 
390.82 

Соц. обезп.ІМолодсчий 
поміч, снл j журнал 

Праці друк. 
і т.п. 

' 1 475.00 1 191.69 
475.00 150.31 

) 475.00 1 39.00 
37.35 475.00 j 45.04 

475.00 І 133.09 
41.41 j 475.00 1 50.45 

Актуарій 

1 
І 
1 

Видатки 
канцелярії 

Перенос до 
УНСзадітн Вонди Нагороди 

Процент на І 
морг, і бонд. 

Грошеві І Видатки на 
звороти І реальностн Позички Дивіденди j Реальностн І РАЗОМ 

1 25.00 1 1 
25.00 j 

І 
25.00 
25.00 ; 
25.00 і 6.660.00 

12,000.00 
20.000.00 
14,625.00 

35,050.00 

4.17 1 
1 

9.35 

. 1.947.25 

59.63 

` 65.00 

15.63 

121.60 І 
178.24 
55.97 

.142.41 
33.72 

' 

245.70 і 
775.86 
238.72 
175.91 
866.99 
270.65 

і і 

84.00 
І 
1 . 

21.00 1 

і 1,441.17 
1 1359250 

21,495.73 
16,003.31 
1,858.73 

100.00 ; 46,659.21 
Разом 1,912.00 2,128.61 78.76 j 2,850.00 609Л8 125.00 6,660.00 І 81^675.00 1.960.77 140.26 531.94 257353 105.00 100.00 101,450.75 

МОЛОДЕЧИЙ ДЕПАРТАМЕНТ У. Н. СОЮЗА. — ЗАГАЛЬНІ ПРИХОДИ І РОЗХОДИ ЗА РІК 1938-мий. 
П Р И Х О Д И 

V __Д-"Й YJ рік 
2-ий % рік 

З місячних 
вкладок 

Процент 
з банків 

Процент І Процент І Чинш ВІД j Процент від! Заробок І 
від бондів І від моргеч. Іреальносгні позичок j на бондах j Звороти 

Сплати( І 
моргеджів і 

Сплати 
бондів Реальностн РАЗОМ 

14,334.13 
14.612.70 

38.21 
689.57 

2.391.20 
2.562.43 

4.396.35 
4.842.54 

4.599.50 
4,586.00 

2.34 
4.31 

187.50 
1.469.31 426.00 

7.176.32 
4.357.28 

10,037.50 
56,984.38 100.00! 

Разом 2854653 727.78 І 4,953.63 І 9,23859 І 9,18550 6.65 і 1,656.81 426.00 і 
О З X 

11333.60 
О Д И 

67,021.88 ІОО.ООі 

43,16345 
9053452 

Тздодо 

Виплати посм.І Платні пом. І Соц. обезп. І Молодечий ІПраці друк.; Ь Видатки І Перенос до І 
запомог І сил і поміч, с н л ; журнал ( і т. п. j Актюар І канцелярії j УгіС за діти І Бонди 

1 І Процент на ! 
І Нагороди j морг, і бонд. 

Грошеві 
звороти 

Видатки на і 
реальностн і Позички І Дивіденде; Реальностн і РАЗОМ 

1-ий `А рік 
2-ий % рік 

1,290.00 
1,912.00 

2,104.98 
2.128.61 

92.12 
78.76 

2.850.00 
2.850.00 

531.78 
609.58 

175.00 

Разом 3502.00 4,23359 17058 j 5,700.00 ' 1,14156 175.00 

175.00 
125.00 

30050 

6,660.00 
20.375.00 і 
81.675.00 І 

1.237.60 
1.960.77 

198.12 
140.26 

784.13 
531.94 

2.287.86 
2,573.83 

56.00 
105.00 

741.50 
100.00 

32566.09 
101,450.75 

6.66050 j 102,05050 J 3.19857 33858 1516.07 4561.69 16150 74150 100.00 

ЗІСТАВЛЕННЯ ГОТІВКИ ЗА ШІСТЬ МІСЯЦІВ. 
Готівка з кінцем червня 1938 р. осталася $ 57,756.76 
Прихід за шість місяців , 90,634.52 
Разом -- $148,391.28 
Розхід за шість місяців ' 101,450.75 
Готѓвка з кінцем грудня 1938 р. остається '__$ 46,940.53 

ЗІСТАВЕННЯ ГОТІВКИ ЗА 1938 РІК. 
Готівка з кінцем 1937 року осталася ___$ 47,492.80 
Прихід за 1938 рік _ - .' ,___:._ .!__ 133,797.57 
Разом „- $181,290.37 
Розхід за 1938 рік . 134,349.84' 
Готівка з кінцем грудня 1938 р. остається ____$ 46,940.53 

13454654 

СОЮЗУ. БІЛЯНС МОЛОДЕЧОГО ДЕПАРТАМЕНТУ У. Н 

Стан довжини: 
Посмертний фонд $3385955' 

Стан чинний: 
Готівка _ . „ _ ' - - . $ 46.940.53 
Моргеджі .-._' 159.150.20 
Бонди 180.040.26 
Реальностн .._ 55,650.92 
Позички 265.00 

Разом $442,046.91 

АдміністраційннА фонд 1О3.450.94 

Разом $442,046.91 

ЗВІТ КОНТРОЛІ ГОЛОВНОГО ФІНАНСОВОГО СЕКРЕТАРЯ-КАСІЄРА ВІД 1-го ЛИПНЯ ДО 31-го ГРУДНЯ 1938 Р. — ПОВНОЛІТНІ ЧЛЕНИ. 
П Р И Х О Д И : 

Липень 
Серпень 
Вересень 
Жовтень 
Листопад 
Грудень 

Разом 

3 місячних 
вкладок 

від членів 1 
48,872.34 
47,879.85 
46,951.22 1 
49,014.80 1 
50,822.72 ! 
50.685.49 І 

1 294,226.42 ) 

Процент від 
бондів 
11586.35 

' 5,618.23 
500.00 

4,492.13 
1,786.25 
3.588.30 

27571.26 

Процент від( 
моргеджів 1 

2,424.01 1 
4,146.45 
7.105.01. 
2,565.23 
3.038.57 1 

21.574.25 1 
40,353.02 І 

1 Іроиент 
під 

позичок 
587.68 

1.315.05 
664.15 

1.019.68 
1.129.80 

46.733.74 
ol.4DU.I0 

І 
Процент 
з банків 

700.02 

494.60 
1,194.(32 

Заробок j Чинш від j 
на бондахі резльност. 1 

2.442.71 ! 12,740.75 і 
6,353.43 12.662.80 І 

12.574.40 І 
7,432.86 14.414.27 1 
1,254.63 1 13,428.33 

800.00 1 13.278.72 1 
1858353 1 79,099.27 і 

Сирітські 
частини 

1.359.10 
100.00 
991.54 
483.65 

1.138.99 
969.16 

- 5,042.44 

Звороти доі Звороти і Звороти і 
нар. фонду 1 резерви і і податків, і 
стип. і т.п. Із мол. деп.І асеќ, і т.п. І 

144.52 

50.00 

20.00 
." 214.52' 

1 ч 6.00 j 

402.50 9.17 І 
888.69 1 

325.50 3.50 І 
11.004.25 і 63.062.31 1 
14,73255 j 63569.67 і 

Друкарня, і 
книгарня j 
і "Notes" 1 

` 1 

І 
25.00 і 

2,804.91 j 
2,82951 1 

! 
Сплати і 

моргеджів 1 
3.698.50 
1,80951 

11.724.04 ( 
17.117.89 1 
1,048.25 і 

21,078.67 1 
56,477.16 f 

р 1 
Сплати Сплати 
бондів ' позичок і 
92,427.43 і 1,912.00 і 

159,901.52 ! 21,110.00 
! 825.00 1 

297,263.75 1 1.689.00 1 
63.2-34.3 і І 1.66850 : 

24.976.56 1 2,046.00 1 
63750359 і 29,25050П 

Реальностн 

8557.84 

21.708.64 
30566.48 

Фонд Згодн 
Братств 1 

50.848.93 і 
555.51 

1.156.70 і 
52561. Й ` 

РАЗОМ 
17855659 
261541.66 
81,74753 

456,138.72 
139,45958 
2Л9 250 

1,405526.46 

Посмертний 
фонд 

Липень „ 
Серпень 
Вересень 

- Жовтень 
Листопад 
Грудень 

18,399.45 
47.763.75 
15,583.56 
17.765.84 
43.267.59 
45574.03 

Ад міністр, 
фонд 

17.525.25 
8,434.76 
9,464.56 

13.10594 
9.052.69 

12,630.58 

Незервовнні 
фонд ' І 

ічонвенц. 
фонд 

. -лікімоі „ І 
Љонл 

Народний! Сирітський іФонд Згоди! 
фонд фонд , ( Братств 

1.640.-54 
2,030.00 
1.555.00 
2.365.54 
1.370.71 
1.797.16 

5651 

1.500.00 

2.98951 
1.642.57 
1536.15 

570.09 
3.093.67 
1.89055 

Моргеджі 

2,132.53 j 
5.655.04 ! 

Разом 18755452 ; 70513.78 

36,372.31 
7,000.00 
1,531.31 

29.624.31 І 
5.919.70 j 

Бонди 
І ' { друкарня j 
І Реальності Позички і і книгарня І Notes 

Інші 
розходи РАЗОМ 

66,590.00 
100.480.00 
216.360.00 
211.450.00 

24,312.50 
186.700.00 

10,730.75 ' І5з6.61 j 12,023.14 j 7.7Л.57 j 80,447.63 f 805,89250 

55.857.84 

15.719.70 
7157754 

4.306.0С 
8.363.00 
4.745.00 
2.611.00 
4,881.00 

52,270.31, 
77,17651 

333.18 
atl.uu 

3 5 . 1 8 

2,800.00 I 

63,000.00 ! 
2500.00 ' 6350050 f 

111,45055 
205,08659 
25654457 
308,114J 7 
118,068.18 
392.20757 

1591.471.23 

ЗВІТ КОНТРОЛІ ГОЛОВНОГО ФІНАНСОВОГО СЕКРЕТАРЯТКАСІЄРА. — ЗАГАЛЬНІ ПРИХОДИ І РОЗХОДИ ЗА 1938 РІК. 
П Р 

І 3 місячних І І ! Процент і 
ькладок Процент від J Процент від( під. 1 Процент Заробок Чинш від 

І від членів j бондів і моргеджів j позичок і з банків І на бондах j реальност. 
1-ий 'А рік І .285.361.56 і 24509.27 27,018.57 І 6,895.04; 469.17 1 5.771.88 І " 76.990.40' 
2-ий % рік І 294.226.42 і 27,37156 І 40.853.52 І 51.450.10 і 1.194.62 1 18.283.63 1 79.099.27 

Разом 5795S758 

24,:$09.27 І 
27,37156 І 
51,68053 Г 67572.09 j 58545.14 ; 1,663.79 і 24,05551 І 156,089.67 

И X О Д И; . ' _ _ 
.Звороти до! Звороти 1 Звороти j Друкарня, І 

Сирітські ! нар. фонду р'езерви і податків, j книгарня j 
частини !_стнп. і т.п. 1 з мол. деп.І асеќ, і г.н. і і "Notes" % 

5.922.76 і ' 294.38 1 10.223.1^1 5 8 5 6 5 5 2 ` _ 

_Щ2А4_1 _ 214.52 І 14,732.25 і 63,969.67 2529 .91^ 
10565.20 Г 50. .90І 245555а ! 122,в34Гб9 " 2529511 

Сплати 
моргеджів 

Сплати 
бондів 

31.385.51 
56.477.16 

Сплати 
позичок 

392.150.00 j 9.Г71.00" 
617.803 59 і 29.250.50 

І Фонд Згоди' 1 
Реальностн І Братств . І РАЗОМ 

87562.67 І 1,029,953.59 ; 34,42150 

934527.69 
30.566.48 ; 52.561.if j 1.405526Л8 
30566.48 { '52561.14 j 2540.754.17 

Фонд 
посмертний 

Фонд 
адміиістр. 

Фонд 
резервовий 

Фонд 
конвенц. 

Запомог. 
фонд 

1-ий VJ 
2-ий VJ 

рік 
рік 

214.088.70 
187.854.22 

65.775.51 
70,213.78 

1.279.86 ! 11,766.00 і 
10,758.75 І 

Р О З X О Д И: 
Народний) Сирітський ІФонд Згодні 

Ф""Д і фонд і Братств і Моргеджі І 
3.625.00 
1,556.61 

Друкарня 
і книгарня 

34.429.23 
12.023.14 7.787.57 

Бондн і Реальності Позички 
62.500.00 І 429 ..#7.661 16.782.14 44.484.471 20.680.32 І 
80.447.63 І 805.892.50! 71.577.54 і 77.176.31 І 383.18 І 

Notes 
інші 

розходи 

2,800.00 

Разом j 401,94252 І 135.98959 і 157956 22524.75 j 5,18151 І 46,45257 

ЗІСТАВЛЕННЯ ГОТІВКИ ЗА ШІСТЬ МІСЯЦІВ. 
Готівка з кінцем червня 1938 р. —_—_ $^ ?^2'^ '^o 
Прихід за шість місяців 

7,7а7.57 ! 142547.63 і 1535560.16; 88559.68 і 121560.78 і 21.08350 

БІЛЯНС. 

63,000.00 
63,000.00 

РАЗОМ 
904,77459 

1591.47153 

2596550.12 

1,405,926.48 

ѓ-

! 

СТЕИПЛЕТОН, Н. R Збори Бр 
св. Арх. Михаїла, від. 211., відбудуть-
І'ч її неділю, 2. квітня, в годині 2:30 
пополудні, в церковній гали укр. 
прав, громади, 35 Варен ул. Обовяз-
ьчм кожного члена бути.на тих збо-
ўлх. — Т. Соколовськийі 

Разом - _$1,655,930.40 
Розхід за шість місяців ' 1,391,471.23 
Готівка з кінцем 1938 р. остається $ 264,459.17 

ЗІСТАВЛЕННЯ ГОТІВКИ ЗА 1938 Р. 
Готівка з кінцем грудня 1937 р. осталася _—,$219,955.12 
Прихід за 1938 рік _..___—.— 2,340,754.17 

Разом - —$2,560,709.29 
РозхГд 7а"і938"рік _ _ „ _ - . — .,„2,296,250.12 
Готівка з кінцем 1938 р. остається $ 264,459.17 

Стан чинний 
Готівка $ 264,459.17 

Моргеджі - . . . _ _ _ _ . 1,275,908.45' 

Бондн 1,505.355.46 

Реальностн ; 1,176,251.12 

Позички . . — _̂ 573,326.28 

Друкарня і книгарня 18,283.59 

Веќслі (Notes) ; -2,750.00 

Разом $4,816,334.07 

Стан довжини. 
Посмертний фонд нових 

родів обезпечення . . . .54,000,450.80 
Адміністраційннй фонд __ 
Запомоговий фонд 
Народний фонд 
Конвенційний фонд _ 
Contingent Fund for pro 

tection of Ins. St. Mort. 
Резервовий фонд . 
Посмертний фонд старо-

го роду обезпечення „ 
Фонд Згоди Братств 
СіфІТСЬКНЙ фОНД : 

176.651.44 
78.836.48 
.3.625.40 

21,642.88 

226,953.00 
11,886.35 

63.592.37 
45,103.57 

187,591.78 

Разом $4,816,334.07 

І 2500.00 

ЗІСТАВЛЕННЯ БІЛЯНСЎ. 
Маєток У. Н. Союзу з кінцем 1938 р. 1 $4,816,334:( 
Маєток У. Н. Союзу з кінцем 1937 р. - 4,349,373.1 

Приріст маєтку старших членів за. 1938 р. $ 466,961..65.. 

Маєток молод. департаменту У. Н. С. 1938 $ 442,046.91 
Маєток молод. дипартаменту У. Н. С. 1937 . 419,043.66 

Приріст маєтку молод. департ. У. Н. С. $ 23,003.25 
Приріст маєтку старших членів 466,961.65 

Загальний приріст майнаЎ. Н. С. за 1938 р $ 489.964.Ї 
І 

(Докінчений на 4-тій стороні) 
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. (Докінчений з 8-тої сторони). v 

Звіт з фонду бл. ft. Сейена Ядловського 
З днем ЗІ грудня 1937 р. цей фонд виносна- $2,519.44 
Процент з банку : .-.. .... „.і... - - - - - - 25.19 
З днем ЗО червня 1938 р. цей фонд виносить . . $2,544.^3 

Звіт Захисту-Сироогннця У. Н. Союзу. 
З днем 3! грудня 1937 року цей фонд виносив _ $34,114.84 
Процент від бондів '-—._._-'..-- -. — ^А'Ш 
Гіроцент з банків 14.32 
З днем ЗО червня 1938 р. цей фонд виносить $34,597.91 

Фонд Сиротйнця-Зіікисту Інвестований: 
У бопдах __ . . . . : - . . j ; - _ : i - . - - - - - . l ^ : - - - $ 2 5 , 6 2 5 . 0 0 
У готівці — - - - - 8.972.91 

Разом $34,597.91 
І 

Загальний стам мийна У. Н. Союзу представляється так: 
Стан манна доросл'их членів є __. - . $4,В16,334.07 
Стан майна Молодечого Департам`енту . - . 442,046.91 
Фонд зарезервований на залеглі виплати „Свободи" 1,011.81 
Фонд Захнсту-Сиротинця _ —- 35,201.58 
Фонд бл. ѓі. С. Ядловського _„.._.-. 2,570.07 

Загальний стан майна є $5,297,164.44 
Контрольна комісія завважила, що: 
Залеглі відсотки на моргеджах, що мали бути заплачені 

'в 1938 році, виносили $1,403.81. Відсотки на моргеджах з 
кінцем 31 грудня 1938 року, котрих реченець плачення при-
па`дае в першім кварталі 1939 року, були на $10,834.03. 

Залеглі відсотки, належні від позичок на членських ѓра-
мотах, виносили з кінцем 1938 року $5,713.00. 

Відсотки на бондах платні в першім кварталі або пів-
річю виносили $19,928.08. 

'Відсотки на банкових депозитах з кінцем 1938 року, ко-
трих реченець плачення припадає 1 січня 1939 року, були 
на суму $526.16. ' 

Чинш від реальностей платний з кінцем 1938 року 
. $1,581.50. 

Надвингка на бондах Молодечого Департаменту $13.23. 
Залеглі місячні вкладки з відділів $830.35. 
Фонд зарезервований на залеглі виплати „Свободи" 

$1,011.81. г А 
Ці всі активи; ще не втягнено до загального маєтку, вн-

посять разом $41,841.97. 
Непризнані актива. J I 

У замороженім банку . -$` 908.59 
Вонди понад продажну ціну -. „ __.:_-! 25,272.27 
Стаќн Елизабет Трост Ванќу '_ ----- .- -- 10,632.60 
Процент на загрожених моргеджах ..... 753.55 
Обниження моргеджової інвестиції 1,200.00 
Непевні позички на членських грамотах 29,059.70 
Друкарня і К'нигарня 19,295.40 
Веќслі (ноти) __ _._. -.____ 2,750.00 

'Разом $89,872.11 
Контрольна комісія знайшла, що з кінцем грудня 1938 

року було невнплаченнх 11 посмертних запомог, а саме: 
Григорій Лешко І-_._1 Л $ 300.00 
Йосиф Снсак _.-_-..-. 1,000.00 
Антін ГКх ^ . 1 — 448.33 
Володимир Трончак ;__—., — 500.00 
Стефан Качмар „ - _ ^ . _ - . - 1,000.00 
Стефан Качмар _!„ 500.00 
Ілля Мартиняк -. , 1,000.00 
Стефан Кропиляк -.--- 1,000.00 
Василь Сенчншин -_^ і 1,000.00 
Ілл'я Плйтя'к -, - 1,000.00 
Михайло Слепко 500.00 
Загальна сума невнглаченнх запомог виносила . . . $7,748.33 

Перших 6 посмертних запомог не виплачено з причини 
легальних перешкод. Інші не були виплачені тому, бо до-
кази смерти це були ще вповні прислані з кінцем року. 

Оцінка Інвентаря Друкарні і Книгарні У. н. Союзу: 
Оцінка друкарської машинерії „Свободи" була $13,303.40 
Обннжка вартости машин на 10% „__ 1,330.34 
т,+ . . . . 
Вартість-друкарських машин з кінцем року $11,973.06 
бцінка книгарні У. Н. С. була ^____.$7,760.10 
Спродано книжок на су'му $748.40 
Обнижка книжкової вартости -на 

10% 701.17 
Теперішня вартість книгарні _'_ 6,310.53 

% ____________________ 
Загальна вартість друкарні і книгарні „ $18,283.59 

Зароблені відсотки на інвестиціях: 
Відсотки від інвестицій для старших членів виносили 

4.57%, а від інвестицій для дітей 4.43%. Отже загальні від-
сотќи були 4.60%. . 

Оцінка грамот для старших чл'енів виносила 146.6%, 
а для дітей 676.3%. Загальна оцінка була 155.4%: 

Смертність членства У. Н. Союзу була така: 
Смертність старших членів нових родів 76.8 % 
Смертність старших Членів старого роду 128.8 % 
Смертність Молодечого Департаменту _, 25.50% 
Смертність усіх членів разом виносила 74.7 % 

Пропамятна Книга У. Н, Союзу. 
Видрукувано 11,000 примірників Пропамятної Книги. 

Продано досі всіх примірників . _-._ 3,120 
Розіслано-даром до ріжних. людей і бібліотек 1,084 

Разом 4^204 
V. Н. Союз одержав готівкою ! $2,735.00 
Пересилка 4,204 примірників коштувала 385.00 
Остається на; складі Пропамятної' Книги 6,796 примірників. 

Отеє є звіт гол. контрольної комісії за 1938. рік з ќон-
тролі майна і діловодства У. Н. Союзу. 

Переведено контролю в днях від 6. до 11. березня 1939 р. 
В Щікаго, Ілл. g 

ГОЛОВНА КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ У. Н. СОЮЗУ: 
Дмитро Капітула, предс$ д^р А. Т. Кібзей, заст. предс; О. Е. 
Маянн_цшй,секр.; Степан Куропась, Роман Смук, члени комісії. 

ВИСВІШЕТЬСЯ В Џ ЙОРЌУ, В I R V I N G P L A Z A , 1 5 I r v i n g Place 
у вівторок і середу 28 і 29 березня (March 28 ft 29, Щ в ѓод. 7-9 і від 9. до 11. ввечір 

ІЗ ПРИЧИНИ ВИЇЗДУ з Джерз 
ЯК ПРОДАВАТИ СВІЖУ АБО І Ситі ‚продаю за уміркоааиу 

'ЗАМЕРЗЛУ РИБУ. ‚ № У КОСТЮМИ до театралі 
‚них вистав і т . ін. Голоситись 

Директор федерального Розі;! на-адресу: ч . 
слідчого Бюра подає кількі'`і Mr,- E M t t J A UHOKCHAK. . 
г " . 1 к я „ й і і , - n i l " 5 YORK S T . , JERSEY CITY N J 
зайваѓ відносно продаж, сві-j g g ^ ^ „ „ Д ^ - N- l 

ІЖОЇ і замерзлої риби. Це не є ,,тятят^ттттттття^т^ 
(поумения, як продавати рибу,; п п г і і ш п ш і ПАСпті "̀" 
'тільки в якій температурі три- ІйІСцІПІШПЯ иФ-ХІА 
мати` рибу, ! ЩОби ВОНа Не Втра- ив НеЯ місяць Березень! 

Тила своєї свіжости і смачно-^ йише $в.(Ю за $1.00 
1 К О Б З А Р Т . Шевченка . . мад 

, 2 ПОВІСТИ Т. Ш. том І. . а 
50 
SB 

їсти. Свіжа риба повинна б ^ и І J пошсти †. U 
передержувала на продаж ` в і з ПОВІСТИ Т: Ш. ТОМ Н'. 

Н а Й б л Н Ж Ч Є Д О і 4 П О В Н А М А П А УКРАЇНІ 

СЕЛЯНИ ВЕРТАЮТЬСЯ З ЦЕРКВИ ДОМІВ. 
(Картина з фільми: „Україна в Огні". Світлйв Ві Блондиненко). 

З РУХУ ПО ВІДДІЛАХ 
У. Н, СОЮЗУ, 

НЮ ЙОРЌ, н . и . 

Збори 1 відчит. 

гтнмбільше тепер, коли україн-
Іська проблема стала дуже ак-
Ітуальною. 

М. Близнак. 

ї ї П О С М Е Р Т Н І . В І С ' П І 
Ьйшашшшяшштшшяшшяяшг 

Одинацятого ц. м. відбулися 
І квартальні збори 204. від. У. 
'Н. С. Після відкриття зборів, 
ічлениця відділу панна М. Ле-
хицька виголосила реферат на 

і тему: „Як я, молода еміґрант-
іка дивлюся на У. Н. Союз і 
і його значіння для української 
! еміграції в Америці". Бесід-
іннця коротко зясувала почат-
ки запомогових товариств т а : Т 0 В И І 
їх значіння в суспільнім житті 

З УКРАЇНСЬКОГО ж и ш 
В АМЕРИЦІ. 
РОМ, н. и. 

Свято Злуки. 
Дня 29. січня ц. р. ўкраїн-

і еька громада в Ром вшанувала 
і 21. роковини Злуки Україя-
I ських Зел{ель святочним кон-
Iцертом. ,. 

Концертову програму приго-
і виконав український 

хор „Сурма" з Ром, під vnpa-
Опісля вказала на ті принципи і в о ю у ц м Запухляка. Перед 
и завдання, що поставили пе- j р о з І 1 о Ч а т т я м програми учитель 
ред собою 45 літ тому перші і тв ІфИСУТНІМ ц і л ь j n a r y 
піошрн коли закладали У. Н і - . . к 0 TV 
Союз. Далі підкреслила, що , С в я Т 0 Ч ! І И Й р е ф ШІГОЛО. 
У. Н. С , як запомогова ор-
ганізація, дбає не лиш про по-
міч на Випадок смерти, чи не-
дуги своїх членів, але й про 
їх моральниіі і духовий рівень, 
його завданням є ширити не 

шений уч. Запухляком, був 
примічений до тих сліп UJeB-
ченка: „Встане Україна, світ 
правДи засвітить, і помоляться 
на волі невольничі діти". Бесід-
иик згадав потім за День 22. лише принципи рівности, спра-і_. , n i o 1 1 ' к ісічня Л910 p., коли то наш на-

І 
Дня 26. березня померла в 

Елизабеті, Н. Дж-, чЛенки'ня Бр. 
св. Володимира, Е4Д. 65. У. Н. 
Союзу, 

МАРІЯ П1ТУЛА. 
Походила зо села Ґодова, по-

віт Стрижів, Галичина. Покійна 
вступила до від, 65. і У. Н. Co-
юзу 9. листопаду 1924. та була 
членною 14 літ. 

Оставила вдівцем мужа Петра 
й осиротила 8 дітей: Владнсла-
ву (подружену), Петра, Івана, 
Марію, Гелену, Льва, Тересу й 
Варвару. Покійна прожила 44 
літ. 

Похорон відбудеться, в сере-
ду, 29. березня, в годині 9. ра-
НО З дому жалоби, 618 Myrtle 
St., а відтак до гр.-кат. церіши 
св. Володимира. 

Проситься членів від. 65. при-
бути до дому жалоби та відда-
ти Покійній останню пошану., 

Най земля буде їй пером! 
А. Смнт, секр. 

ведлнвости, людяности, бра 
ітерства, але й принципи гід-
інОсти, патріотизму, посвяти 
{справам української нації. Йо-; 
І го будуччина світла не лиш І 
JToMy, що він стоїть ќріпко на; 
{фінансових підвалинах, але ще І 
н тому, що він створив істо- J 
рію, традицію, придбав цінно-' 
сти, що збагачують життя те-1 
перішного емігранта її задо-j 
воляють потреби молодого no-j 
коління. 

У Кишиневі, в Бесарабії, 
викрили організацію, що до-

рід на Софійській площі в Ки-
еві устами своїх представни-
ків заявив перед ворогами і 
світом, що Україна стає віль-
ною. самостійною, незалежною ЖИДІВ- С л і д с т в о в и я в и л о , 

ПІДРОБЛЯЛИ ВИКАЗИ 
ГОРОЖАНСТВА. 

ставляла фальшиві виказќи 
румунського горожанства для 

що 

температурі як 
31 степенів Фаренгайта, а ніко-
ли не нижчіе, бо мязні риби 
замерзають між 31 а 30 стуіґ-

Інів Фаренгайта. Зміна темпе-
‚ратурн є дуже шкідлива ДДя 
(риби. 

Легк^ ву'жена риба повинна 
'бути передержувана під такою 
самою температурою, як свіжа. 
Кеноваиа риба не псується, ко-
ли температура змінюється, 
хіба вже аж'дуже перемерзне, 
що і посуда може тріснути. 

Замерзла риба повинна бути 
передержувана в замерзлім 
стані. Раз вона вже розмерз-
неться і̀ витече з неї сік, тоді 
не можна її продавати, як рй -̀
бу першої кляси. 

Торговці застановляються! 
над тим, як би то можна знн-
зити кошт ўслуги і інші ви-І 
датки, сполу`іені з ўслугою 
продажі пб склепах в Злуче-
них Державах. Ця студія буде 
одною з найбільш обширних 
до цеї пори і вона може при-
нести бизнесовцям, як також 
і консументам конкретні кори-
сти#Досі запропоновано, що-
би склецарі Мали дві ціні. Од-
ну дЛя тих, що купують това-

і ри за готівку і беруть ї'х з со-
Ібою, другу для тих, що купу-
ють на кредит, з заплатою` по 

ідоставі і доставок) до домів. 
і Кажуть, що несправедливо є 
І для тих, що купують товари 
І за готівку, платити і за тих, 
і що купують на Виплат, жада-
іють достави і т. п. До цеї про-
I позиції 'поставилися торговці 
(неприхильно, бо продавати `то-
; вари в двох цінах буде непрак-
Ітично тому, що більше може 
j коштувати ділення цін. 

Багато таким способом не 
заощадиться, бо від 75 до 85 
процент покупців бажають до-
стави товару, або купна на ви-
плат. Отже багато користн для 
торговців не буде, а буде біль-
ше втрати через ділення по-
купців на дві кляси. 

Все s a о д н о г о ($1.00) доляра. 
Пишіть: ' 60-74 

S U R M A 
3 2 Б Е. 1 4 t b S T . . NEW YORK. N. Y. 

ДО ХОРИХ 
Багато жінок і чоловіків, що терпіле 
зпрнводу тяжкої недуги шлунка, ctp-
ця, перців, лямбего, ніг, іиіра.ііжу ,.. 
багатьох інших небезпечних недуг, є 
ніші здорові. Без ріжниці, що ЬІС 
боліѓть і як довго, зверніться ДО нзс 
ще нині, -а знайдете повну раду . 
українській мові. ЛАожна також иііса. 
ги до: 5?,. 

ХІРОПРАКТИЧНЕ БЮРО 
195—2nd Ave. (ріг 12 ву.1.) New York. 

Години: від 10. рано до 8. ьеч. 
В неділі: від 10. рано до I. поп. 

Д-Р ЮРІЙ ШДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р , 
Х І Р У Р Г і АКУШЕР 

321 Е. 18th STREET, 
between l e t and 2nd Avenuu, 

NEW YORK, N. Y. 
Т А GRAMERCY 5-2410. 

Урядові години: рано від 10 до 
12. Ввечір бід 6 до 8, а в неділі 

рано від 10 до 12. 

і зєдиненою. ЦІПІ актом укра- І ц я а ф е р а . _, я к у в м і ш а н і д е р . , -
, м с ь к и ѓ І,1тУч"!жавнІ урядовці,-займає кілька!В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙХА-
ні кордони. Тон історичний 
день Українська Армія затвер-
дила кровю в обороні цього 
акту. Справді, як співається у 
пісні, встоятись не було сили. 

Вороги наступили на молоду 
Серед ряду справ, поруше-; Українську Републику зі всіх 

тисяч осіб. Поліція арештува-1 ТІ ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 
ла чимало людей. ЧАСОПИС „СВОБОДА". ' 

ІУІИРОН л и т в и н 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й ПОГРЕБИ ИК 

Без рйкннці, як далеко поза 
Н ю а р к о м . Враз} погреби ї с и -
ф о н у й т е д о нас . Обслуга ішли 

І Чесна. — Office: 
383 MORRIS 'AVENUE, 

СОГ. Springfield Ave. 

N E W A R K, ' N. J. 
Phone: Ettex 3-5347 

них протягом сходин, була теж 
справа фінансової допомоги 
на видання вже готового ле-

сторін. До того свої яничари 
привели в Україну ватагу мон-
голїв-большевиків з Москов-

ірекладу однотомової „Історії щене. 
України", написаної М. Гру- j За зраду свого нароДу вони 

j шевським, а перекладеної на; дістали заплату. Одні самі се-
англійську мову проф. В. Га-:бе знищили, других казав ви-
личем, а також допомоги на стріляти Сталін. 
видання англ. мовою „Україна 
й ' українці" д-ра О. Грицая. 
(Про згадані видавництва го-
ворив д-р Л. Мишуга на річ-
них нарадах Виконного Комі-
тету „Обєднання", що відбу-

Найшли тяжкі часи на Укра-
їну. Та український нарід жиє 
далі цею великою злукою з 
22. січня 1919 р. 

Тож всі готуймось! Час збли-
жається! Скріпім себе сильно! 

лися 24. грУ^ня м. р. в Джерзі І Щоб наступну злуку так за-
Ситі, Н. Дж.) По короткій ди-'кріпити, щоб -вороги чвже 
скусії члени одноголосно рі- більш нас не розлучили, 
шили 'призначити на повищу Опісля хор відспівав кілька 
ціль $10 з каси відділу, а на-
ступні зложили жертви на ви-
давничий фонд по $1: М. Блнз-

Інак, М. Осадчук, Н. Мороз, Е. 
Ляхович, Децик; К. Свірк 50 
ц.; С. Курляк $5, а М. Лехиць-
ка $10, як завдаток на оба ви-
давництва. -

пісень. Кінцеве слово сказав 
ѓром. А. Ґоц. Концерт закінче-

-но відспіванням „Ще не вмер-
ла". 

Іван Лавруќ. 

Колиб так усі відділи пору-
шили справу фондів на згада-
ні видавництва, то скоро вони 
появилисяб й без є}'мні вў прн-
служилисяб -чимало до вин-
снення історичних фактів з 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ І Н, СОЮЗ) 

УКРАЇНСЬКИЙ СКЛАД НАЙЛІПШОГО ПИВА 
ХОЛОДНЕ І СМАЧНЕ ВИСТОЯНЕ ДОВГО В ПИВНИЦЯХ 

MANZ BEER 
Доставляємо до приватних, домів, ресторанів, салонів. Народних Домів; 
на весілля, забави, хрестини й всякі Інші оказії. Ціни дуже умірковакі. 
Спробуйте один раз нашого пива, а будете постійно його уживати. 
Воно добре для смаку і здоровля. Як зайдете до сало'ну, питайте за 
нашим пивом; коли нема, просимо домагатись, щоб його замовили. 

Телефонуйте або пишіть так: 
NEW YORK BEVERAGE DISTRIBUTORS, Inc. 

417 Manhattan Avenue, Brooklyn, N. Y. 
T d . EVcr green 8-9313 

Наше пиво продається у Філядельфії, Па., 'під адресою: 
Sixth and Clearfield Streets, — Philadelphia, Pa. 

Tel. Reddiff 2030. 

І В А Н Б У Н Ь К О 
Новий Український Ундертсйкер 

з а р я д ж у е п о г р е б а м и по ціні так 
низькій, як $150. Обслуга 

найкраща. 

J O H N B U N K O 
Licenced Undertaker Sc Embalmer 
437 E. Sth ST., NEW YORK CITY. 
Dignif ied funerals as low as Я 5 0 . 

T e l e p h o n e : Gramercy 7-76'il 

ПАТЕРСОН, H. Д Ж . Місячні з б о р и 
Тов . ім. Тараса Шевченка, від. (Й., 
в і д б у д у т ь с я в с у б о т у , 1. квітня, в 7. 
годині ввечір, у St . Boniface Hall, ! 
3 4 5 Main S t . , - P a t e r s o n , N. J. Про'си-і 
м о в с і х прибути. — Петро Крілов-1 
ськнй, п р е д с ; Іван Бурнас , сскр.; 
Сергій Вімярськнп, к а с ; Стефан Са-
с о в с ь х н й , . рек. с с к р . - А д р е с а секр. : і 

життя українського народу, І ^ Вцглеу, ,282 Е, 7,h s t- Ci i f ton-l 

ттттііііииііілі її ІІИІІІІІ^ 

Н Е Н О В А 
Нант обслуга не є нова. Хоч вона під 

кождим оглядом модерна, то кождий ба-
чить, що за нею є 30-літній`досвід; ЗО літ 
науки, як обслугувати вайкращб. 

Це річ такої великої ваги, що ми не 
можемо собі уявити, як хтось може не 
звернути на це` уваги. 

STEPHEN JJEWUSIAK 6t SON 
FUNERAL DIRECTORS 

77 MorrU St., Jertey Cily 
Phone: У 

Ber.en 4-5989 

34 E. 25 S t , Beyenne 
Phone: 

B^yonne 3-0540 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНІЇЌ 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНКИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

129 EAST 7th STRt-ЕтГ 
NEW YORK, N. Y. 

TeL: Orcfcutrd 4-2568 
' M l l l l , 111 , ' — 
B R A N C H OFFICE A CHAPELt 

7 0 7 P R O S P E C T AVENUE, 
( e o r . JE. I B S S t . ) , BRONX, N. T. 

T_L HMro_e 8-вв77 

ВБИВСТВО КООПЕРАТОРА. 
В Угринові Старім коло Стя-

(Ннславова вбив „хтось" ко(`-
}ператора - у^фаїнця Петра Бя-
ісюка. Вбивнйка не викрили 
Ідод. 


